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2.3
FREDAGSERIEN 10
Musiikkitalo klo 19.00 

Oliver Knussen, dirigent
Jukka Harju, valthorn

Ferruccio Busoni: Rondò Arlecchinesco op. 46  12 min
Mats Lillhannus, tenor
 
Ferruccio Busoni: Nocturne symphonique op. 43 9 min
 
Oliver Knussen: Valthornskonsert op. 73 13 min
Intrada
Fantastico
Cadenza
Envoi

 
PAUS 20 min

 
Johannes Brahms: Symfoni nr 2 D-dur op.73 43 min
I Allegro non troppo
II Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso
III Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto ma non assai –   
 Tempo 1
IV Allegro con spirito
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på ca 
10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till musiken. 
Platserna är onumrerade.

Christoffer Sundqvist, klarinett
Otto Virtanen, fagott
Tomas Nuñez-Garcés, cello
Jani Niinimäki, slagverk

Jukka Harju: Lähtöjä (Uppbrott), uruppförande  13 min
(Yles beställning)                            
I Laituri (Brygga) 2
II Laituri (Brygga) 7

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.00. 
Kammarmusiken i sena kvällen slutar ca kl. 21.30.
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på webben yle.fi/areena. 
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VIRTUOS HARLEKIN
Ferruccio Busoni (1866–1924), vars far 
var italiensk klarinettist och mor tysk 
pianist, visades upp för publiken redan 
som 8-årigt underbarn vid pianot. De 
unge virtuosen hade många mentorer 
och självaste Johannes Brahms rekom-
menderade, att Busoni skulle flytta till 
Berlin 1886 och bli kompositionselev hos 
Carl Reinecke.

Vid sekelskiftet nöjde sig pianisten 
med färre konserter och koncentrera-
de sig i högre grad på att komponera. 
Busoni som tidigare mest skrivit kam-
marmusik och pianotranskriptioner bör-
jade nu producera orkestermusik, där 
han fusionerade impulser från många 
olika håll. Hans musik var relativt mo-
dern men med undantag för enstaka 
atonala nyanser kan den ändå inte an-
ses tillhöra den egentliga modernismen. 
Busonis stilistiska mellanposition led-
de till att man inte genast uppskattade 
värdet av hans kompositioner och hur 
skickligt skriven hans musik än, har den 
inte etablerat sig i grundrepertoaren. 

År 1909 började Busoni komponera 
en serie ”elegier”. Det är fråga om själv-
ständiga orkesterverk som till sist blev 
sex till antalet. Det andra verket i serien, 
Nocturne symphonique opus 43, blev fär-
digt i juli 1913 och är ett ca nio minu-
ter långt stycke med en enda karaktär. 
Stämningen är utpräglat nattlig; musi-
ken rör sig som en sömngångare i mörk-
ret och de första svaga tecknen på gry-
ning hörs först mot slutet.

I Elegiseriens tredje verk Rondò 
Arlecchinesco opus 46 från juni 1915 
framträder det italienska elementet 
hos Busoni nästan med emfas. Sålunda 
framstår detta ca 13 minuter långa 

stycke som ett slags förenande länk till 
enaktsoperan Harlekinen, som blev fär-
dig lite senare samma år. Busoni betonar 
sin mångkulturella bakgrund genom att 
förse kompositionen med flera namn på 
olika språk beroende på var han stod i 
beråd att låta framföra den. Det tyska 
namnet lyder Harlekins Reigen (Harlekins 
danser). 

Kompositören antecknade en beskriv-
ning i partituret: ”Im buntgeflickten 
Gewande, ein geschmeidiger Leib, ein 
kecker und kluger Geist”, fritt översatt ”i 
brokig dräkt, en spänstig kropp, ett käckt 
och klokt sinne”. Den modige harlekinen 
är emellertid även fräck. Denne vanligen 
något enfaldige commedia dell'arte-fi-
gur har tillåtelse att komma med san-
ningar som i andras mun skulle låta rent 
av oförskämda. Busoni preciserar emel-
lertid den ovan citerade beskrivningen 
somså, att brokig dräkt avser verkets 
helhetsform, spänstig kropp dess tempo 
och käckt och klokt sinne mäter dessa 
egenskaper hos kompositören själv. 

Rondò Arlecchinesco börjar med en ral-
jerande trumpet men inom kort över-
går musiken i dystrare toner. Egentliga 
dansanta drag finns först mot slutet och 
plötsligt hörs en trallande tenor bakom 
scenen. Harlekinen har tydligen lämnat 
scenen i smyg, eftersom kompositionen 
slutar med småningom avtonande slag 
på lilla trumman. 

KOMPAKT PRÖVOSTEN
Britten Oliver Knussen hör till den rätt 
fåtaliga skaran av komponerande diri-
genter. Han föddes år 1952 och fick mu-
siken i arv hemifrån. Hans far var kontra-
basist och hörde till Benjamin Brittens 



4

vänkrets och förtrodda musiker. Oliver 
var ett barngeni och det föll sig naturligt 
för honom att spela och komponera i ett 
tidigt skede. Han dirigerade uruppföran-
det av sin första symfoni i Festival Hall i 
London vid 15 års ålder. Och framgång-
en var av den kalibern att den automa-
tiskt ledde till tilltagande efterfrågan på 
honom både som dirigent och kompo-
sitör. Dessa två roller har han haft i sitt 
arbete genom hela karriären. 

I likhet med många andra dirigeran-
de kompositörer representerar Knussens 
stil så kallad moderat modernism, som 
är fritonalt harmonisk och melodiskt 
rik. Han utnyttjar orkesterklangens hela 
kända mångfald men utan att speciellt 
eftersträva nya spelstilar. 

Valthornskonserten (Horn Concerto) är 
ett utmärkt exempel på Knussens mu-
sik. Det år 1994 komponerade verket 
måttbeställdes för Barry Tuckwell, en av 
alla tiders främsta hornvirtuoser. Därför 
finns det rikligt med tekniska utmaning-
ar i konserten och största delen av det 
melodiska materialet spelas i valthor-
nets högsta register. Solisten har egent-
ligen bara en enda vilostund, vilket gör 
konserten synnerligen krävande, om inte 
rent av en prövosten. 

Någon typisk konsert är verket emel-
lertid inte. Snarare är det fråga om en 
concertino, en komposition av mindre 
format för solist och orkester på bara 
ca 12 minuter.  Den korta speltiden le-
der till att konserten också vad innehåll-
et beträffar är synnerligen koncentrerad. 
Fastän valthornet kontinuerligt spelar i 
övre registret – en titt på noterna visar 
stämman rör sig över 60 gånger i övre 
hjälpstrecken! – så är solostämmans 
ambitus (eller tonomfång) oerhört om-
fattande. I det långsammare avsnittet 

spelar hornet nämligen de lägsta toner 
som man överhuvudtaget kan åstad-
komma med instrumentet.

Konserten innehåller också citat från 
annat håll. Genast i valthornets för-
sta tongångar föds samma stämning 
som i Richard Strauss' pikareskberät-
telse Till Eulenspiegel och solokadensen 
lånar trallar från finalen i Beethovens 
Pastoralsymfoni. Konsertens slut kom-
mer med en liten överraskning. Den "tur-
bokomprimerade" strukturen förväntas 
få en högljudd och fartfull avslutning, 
men det går tvärtom. Musiken liksom 
smiter ut via bakdörren och plötsligt är 
det bara slut.  

 

JÄTTENS PROBLEM 
MED SJÄLVKÄNSLAN
”Om ni hör min symfoni denna vinter, så 
märker ni att den klingar så glatt och ro-
ligt att ni tror att jag komponerat den 
uttryckligen för Er och för min unga hus-
tru”, skrev Johannes Brahms år 1877 till 
kritikern Eduard Hanslick. Beskrivningen 
är träffande, eftersom ingen av Brahms 
fyra symfonier är så hjärtlig och så glad 
som symfoni nr 2. Som ivrig beetho-
venian betraktade Hanslick Brahms' 
musik som en direkt fortsättning på 
Beethovens arbete och strävade efter 
att finna samband mellan dem: inte 
nog med att han kallade Brahms för-
sta symfoni för Beethovens tionde utan 
Hanslick utnämnde omedelbart två-
an till en "pastoralsymfoni" efter före-
bildens sjätte symfoni. Fängslande blir 
benämningen genom att den också är 
otroligt träffande.  

Mellan första och andra symfonin 
måtte Brahms ha fått ett blixtnedslag 
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i huvudet, så hisnande är skillnader-
na mellan de två stora verkens kompo-
sitionsprocesser. Första symfonin var 
en hård och mödosam ansträngning. 
Arbetet segade sig fram och tog åra-
tal i anspråk. Då Brahms blev tillfrågad 
hur han tillbringat sin dag, svarade han: 
"Jag har skrivit på en symfoni. På förmid-
dagen lade jag till en åttondelsnot. På 
eftermiddagen tog jag bort den". Med 
hänvisning till Beethoven konstaterade 
Brahms att det är nedslående att skriva 
en symfoni, då man ständigt hör en jätte 
marschera bakom sig. 

Då han väl tagit orkestern "i besitt-
ning", började Brahms sprudla av musik. 
Andra symfonin D-dur op. 73 kom till 
snabbt och lekande lätt, huvudsakligen 
under sommaren 1877 i Kärnten i det 
österrikiska insjölandskapet, dit Brahms 
också vid andra tillfällen brukade dra sig 
tillbaka för att komponera. Hans Richter 
dirigerade uruppförandet i Wien samma 
år i december. 

Fastän andra symfonin är full av en 
lyckokänsla som kan jämföras med 
Beethovens Patoralsymfoni så innehåller 
den också en typ av kamp som känne-
tecknar kompositören, speciellt i de två 
första satserna. Första satsens (Allegro 
non troppo) huvudtema hörs i bleck-
et och går därifrån vidare till träblåsin-
strumenten. En tre tons öppningsreplik 
för cellorna och kontrabasarna fungerar 
som grundmaterial för många motiv i 
satsen. I sidotemats melodi är Brahms 
som allra mest påhittig. Den långsam-
ma andra satsens (Adagio non troppo) 
tema med sin långa linje introduceras i 
cellornas höga register. Rastlösa nyanser 
tränger sig emellertid på och stör idyl-
len. 

Tredje satsen (Allegretto grazioso) 
har egentligen inte några scherzoliknan-
de drag utan snarare en enkel charm, 
som betonas av huvudtemat spelat av 
oboen mot cellornas pizzicaton. Finalen 
(Allegro con spirito) börjar färgad av 
hemlighetsfulla nyanser ända tills orkes-
tern brister ut i full prakt och stegras till 
majestätiskt mäktiga, festliga tongångar 
i slutet.  

Kompositörens känsla av osäkerhet 
som symfoniker märks ännu i första 
symfonin där han i finalen citerar det 
berömda huvudtemat i Beethovens nia. 
Andra symfonin bevisar däremot att 
Brahms definitivt blivit av sina problem 
gällande den bristande symfoniska själv-
känslan och har sällat sig till den beund-
rade jättens skara.

Osmo Tapio Räihälä
 
 

OLIVER KNUSSEN
"Oliver Knussen skriver musik som är 
klar, slipad och full av fina detaljer; det 
samma gäller hans sätt att dirigera." 
(The Guardian, april 2016)

I Knussens arbete hör komponeran-
det och dirigerandet intimt ihop med 
varandra och bland vår tids dirigerande 
komponister hör han till de främsta. För 
närvarande är han Artist-in-Association 
för Contemporary Music Group i 
Birmingham samt från februari 2016 
även professor i komposition vid Royal 
Academy of Music i London (Richard 
Rodney Bennett-professuren).

 Knussen föddes i Glasgow och växte 
upp i London, där hans far var stämleda-
re för kontrabasarna i London Symphony 
Orchestra. Han studerade komposi-
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tion för John Lambert samt i Förenta 
Staterna för Gunther Schuller vid ett 
antal sommarkurser i Tanglewood och 
Boston. Han gjorde sin dirigentdebut 
som brådmogen 15-åring, då han dirige-
rade uruppförandet av sin första symfo-
ni i Royal Festival Hall i London i april 
1968.

 Som dirigent har Knussen varit för-
ste gästdirigent för Residentie-orkestern 
i Haag 1993–97, musikchef för London 
Sinfonietta 1998–2002 (och nume-
ra dess hedersdirigent) samt Artist-in-
Association för BBC:s symfoniorkes-
ter 2009–14. Som gästdirigent har han 
uppträtt med de främsta orkestrarna på 
olika håll i världen och har varit en ofta 
sedd gäst också vid RSO:s konserter. 
Han har dirigerat ca 60 skivinspelningar 
(för bl.a. Deutsche Grammophon, Decca, 
Virgin, NMC och Ondine), däribland ock-
så inspelningar av sina egna viktigaste 
kompositioner. 

Som kompositör och dirigent är 
Knussen känd för sitt arbete inom den 
nya musiken. Han har haft ett nära sam-
arbete med många betydande kompo-
sitörer som representerar många olika 
stilriktningar, såsom George Benjamin, 
Elliott Carter, Alexander Goehr, Hans 
Werner Henze, Mauricio Kagel, Magnus 
Lindberg, Toru Takemitsu och Mark-
Anthony Turnage. Utöver nutida ton-
sättares musik  dirigerar Knussen också 
aktivt musik av 1900-talets klassiker och 
romantiker.  

Knussen var konstnärlig ledare för 
Aldeburgh Festival grundad av Britten 
1983–98 och Ojai Music Festival 
(Kalifornien) 2005. Med tonsättaren 
Colin Matthews grundade han 1992 kur-
ser för unga tonsättare och artister i an-
slutning till Britten-Pears-programmet, 

vars mästarkurser hålls i Brittens (och 
numera även Knussens) hemort i Snape 
i Suffolk. Knussen har också hållit kurser 
i  komposition i Tanglewood. För sitt ar-
bete har han fått ett flertal hedersbety-
gelser och priser. 

 
 

JUKKA HARJU
Startskottet för Jukka Harjus musikerba-
na gick, då han 11 år gammal uppträdde 
som valthornist med Irländska radioor-
kestern vid EBU:s konsert för Unga so-
lister i Dublin 1986. Studierna fortsatte 
vid Sibelius-Akademins ungdomsavdel-
ning och senare som vuxen studeran-
de under ledning av Kalervo Kulmala. 
Musikmagisterstudierna fick en sis-
ta finslipning vid Wiens musikhögsko-
la för Wienfilharmonikernas solocornist 
Roland Berger. Jukka har placerat sig 
i täten för sin åldersgrupp i internatio-
nella valthornstävlingar. Segern i den in-
ternationella valthornstävlingen i Lieksa 
berättigade till hederstiteln Årets brass-
musiker 2016. I motiveringen beaktades 
hans internationella meriter som mu-
siker och även hans insatser som kom-
positör av brassmusik. Som självlärd har 
han experimenterat med att skriva mu-
sik för kortfilmer, reklamer, för en tea-
terbåt och olika egna behov. Hans rätt 
omfattande kammarmusikaliska sång-
cykel Pohjoiset vedet (Nordliga vatten) 
fick sitt uruppförande och spelades in på 
skiva 2015. Hans övriga programmusik 
har kommit till genom hans kontakter 
inom medie- och teatervärlden. Jukka 
har nämligen även en examen som TV-
regissör från år 2004.

Som stämledare har Harju tidiga-
re gästspelat bland annat i Gustav 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift är att skapa och 
främja finländsk musikkultur. Sedan år 
2013 är Hannu Lintu orkesterns chefs-
dirigent. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Under spelåret 2017–2018 firar RSO 
sitt 90-årsjubileum. Radioorkestern be-
stående av tio musiker uppträdde för 
första gången den 1 september 1927 
i en studio vid Alexandersgatan 46 i 
Helsingfors. Några år senare inledde 
orkestern sin offentliga konsertverk-
samhet. På 1960-talet under Paavo 
Berglunds tid som chefsdirigent utvid-

Mahler-ungdomsorkestern under Clau-
dio Abbado, EU:s ungdomsorkester, 
Orchestre philharmonique de  Radio 
France, Sveriges Radios symfoniorkester, 
filharmonikerna i Oslo och Stockholm, 
Bambergs symfoniker, Komische Oper 
Berlin och den berömda Europeiska 
kammarorkestern. Jukka har spelat  som 
solist förutom med RSO också med näs-
tan alla yrkesorkestrar i landet och vid 
tillfälle även i de nordiska länderna och 
Baltikum. 

Som stämledare i Radions sym-
foniorkesters har Jukka arbetat se-
dan 2008, först som vikarie och från 
år 2009 som ordinarie. Han undervi-
sar även vid Sibelius-Akademin vid 
Konstuniversitetet och är även en om-
tyckt ledare för mästarkurser. 

gades besättningen till en fulltalig sym-
foniorkester.  

Utöver de stora romantiska och klas-
siska mästerverken har RSO en hel del 
nutida musik på sin repertoar och orkes-
tern uruppför årligen ett flertal nya verk 
som beställts av Yle. Till RSO:s uppgifter 
hör att spela in all finländsk orkestermu-
sik med fulla radieringsrättigheter för 
Yles arkiv. Under spelåret 2017–2018 ur-
uppförs sex verk som beställts av Yle. Till 
säsongplanerna hör även tre operor som 
uppförs konsertant, en första egen RSO-
festival och några av 1900-talets centra-
la violinkonserter. 

RSO har spelat in verk av bl.a. 
Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt därtill premiär-
inspelningen av Armas Launis' opera 
Aslak Hetta. Orkesterns inspelningar 
har fått ett flertal pris av bl.a. BBC Music 
Magazine, Académie Charles Cros och 
MIDEM Classical Award. Upptagningen 
av Sibelius' Lemminkäinen och Pohjolas 
dotter ingick i tidskriften Gramophones 
Critic’s Choice i december 2015. Med 
denna inspelning fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emmapriset 
i kategorin Årets klassiska album 2015. 
Under spelåret 2017–2018 ger RSO ut 
skivor med verk av Sibelius, Prokofjev, 
Lindberg och Bartók. 

RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Under säsongen 2017–
2018 företar orkestern en Europaturné 
under ledning av Hannu Lintu. RSO:s ra-
diokanal Yle Radio 1 radierar alla orkes-
terns konserter. I allmänhet sänds både 
de inhemska och utländska konserterna 
direkt. På RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) 
kan man lyssna på konserterna och se 
dem live med hög upplösning.


